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 privind cesionarea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării 
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice 

 
În temeiul: 

• art.29 alin. (2) şi art. 35 alin. (3) ale Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 
noiembrie 2007, 

• pct.15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 905 din 28.07.2008, 
 

 În conformitate cu:   
• Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării 

reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice aprobată prin Hotărîrea 
Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 08 din 25.02.2010; 

        În baza:  
• cererii depuse de SRL „5 TV”, Consiliul de Administraţie 

 
DECIDE: 

 
1. Se acceptă cesionarea integrală a Licenţei seria AA nr. 062428 din 08 aprilie 2011 

deţinută de SRL „Eni Ai”, c/f 1003611001975, pentru genul de activitate  „Utilizarea 
frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice ” către SRL „5 TV”. 

2. Se eliberează SRL „5 TV”, c/f 1011611002935, licenţă pentru utilizarea frecvenţelor şi 
canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii 
electronice ( difuzarea/retransmisia prin eter, în baza tehnologiei MMDS, a serviciilor 
de programe audiovizuale - banda de frecvenţă 2200-2292 MHz, mun. Comrat), pentru 
termenul de valabilitate a licenţei cedate. 

3. SRL „5 TV” îşi va asuma obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în condiţiile de 
licenţă. 

4. Se declară nevalabilă (ca urmare a cesionării) Licenţa seria AA nr. 062428 din 08 
aprilie 2011, eliberată SRL „Eni Ai”. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data aprobării 
 

    Preşedintele        Sergiu SÎTNIC 
    Consiliului  de Administraţie 
     
    Membrii         Ion POCHIN    
    Consiliului de Administraţie       

Iurie URSU 


